
Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Κανείς

Εντυπωσιακή η μορφή του. 
“Πλήρης πίστεως και δυνάμεως”.
Βαθύς γνώστης των Αγίων Γραφών. 
Διάκονος της Εκκλησίας. 
Στο μαρτύριό του λάμπουν οι σπουδαίες αρετές του: 
 α. παρρησία
Δεν υποχωρεί. Δεν αλλάζει θέση. Αμετακίνητος ως το τέλος. 

Άσχετο αν αυτό φέρνει τον 
λιθοβολισμό του. 

 β. ανεξικακία
Μιμητής του Κυρίου. 
Ζητά τη συγχώρηση. Όσων τον πολεμούν. Ναι. 
Η Εκκλησία μας προβάλλει του Στεφάνου το παράδειγμα. 
Αξιοθαύμαστο κατά πάντα. 
Αξιομίμητο.
Ανεξίτηλη η σφραγίδα του στη ζωή της Εκκλησίας. 
Όχι. Δεν μπορείς να τον προσπεράσεις.
Συγκλονίζει. 
Κανείς δεν περνά ασυγκίνητος.       

                                                                                     ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Άραγε είδες όλα αυτά, ένιωσες τις βαθειές εκείνες εντυπώσεις, 
αλλ’ όμως κάποια ζηλιάρα Εριννύς έρχεται να δηλητηριάσει την 
ευδαιμονία σου, τη βαθειά ευδαιμονία που αισθάνονται οι μεγάλοι, 
όταν κάμνουν τους άλλους ευτυχισμένους; (“Ιασώ”)



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .

l Ρώτησαν κάποιον γέροντα: Γιατί δεν έπεσες ποτέ σου σε 
κατάσταση αμέλειας; 
Εκείνος αποκρίθηκε: Γιατί την κάθε μέρα που έρχεται, περιμένω 
να πεθάνω.
l Η ειρήνη και η ηρεμία στον άνθρωπο είναι πολύ μεγάλη αρετή.
l Μερικοί φίλοι μου, που καμμιά φορά τους στενοχωρώ, ας 
ακούσουν τί λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: “Αξιοπιστότερα 
τραύματα φίλων ή εκούσια φιλήματα εχθρών”.
l Τί να κάνω το κλάμα σου όταν πεθάνω. Ζητάω τη χαρά σου όσο 
ζω.
l “Μη θαυμάζετε όλες τις κορυφές, γιατί τότε θα πρέπει να 
θαυμάσετε και τις κολοκυθοκορφάδες”. (Δημ .  Καμπούρογλου)

l Μη βιάζεσαι να μετανιώσεις για κάτι που έκανες. Ίσως 
προηγούνται άλλα, που δεν έκανες.
l Μόνο εκείνοι που έρπουν ,δεν πέφτουν ποτέ. (Δημοσθένης )

Ή...;
«Έκανα τις ιατρικές πράξεις χωρίς προστασία, ως συνήθως, 

αφού με έμαθαν ότι η ιατρική ευθύνη για τη ζωή του ασθενούς 
υπερέχει της ατομικής μου προστασίας. Μετά τη δουλειά 
αυτοπεριορίζομαι. Μου λείπουν η γυναίκα μου, οι φίλοι μου, η 
γιαγιά μου που είναι 102 χρονών.

Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υπηρετήσω τον ασθενή. Είμαι 
γιατρός».

Εξομολογείται Έλληνας γιατρός κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
που ταλαιπώρησε όλο τον κόσμο. Ασθενείς και ιατρικό προσωπικό 
σε παγκόσμια κλίμακα. 

Πάνω απ’ όλα ο άνθρωπος όμως. Σε δεύτερη μοίρα μπαίνει το 
προσωπικό «συμφέρον».

Είναι εδώ που γίνεται σωστή αξιολόγηση. Μπαίνουν τα πράγματα 
σε μια σειρά. Και ύστερα παίρνει ο καθένας τις αποφάσεις του.

Αυτές τον απογειώνουν και τον καταξιώνουν στη συνείδησή του 
και σ’ αυτήν του κόσμου. Ή παραμένει σε… γήινες πτήσεις(!).

         ΔΔ

Έτος ΜΕ’ Αρ. 299 (1488) 3 Ιουλίου, 2022, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου



Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Τί ;

Δύναμη.
Η μοναδική στη ζωή των ανθρώπων.
Στήριγμα. 
Βακτηρία.
Δεν την κλονίζει του ανέμου η φορά. 
Τ’ αποτελέσματά της; 
Τεράστια. 
Ακόμη και μετακίνηση 

βουνών. 
Είναι η πίστη λοιπόν 

συστατικό της ζωή μας; 
Έχει ταυτοποιηθεί μαζύ μας; 
Αποτελεί στοιχείο του χαρακτήρα μας; 
Δεν εργάζεται βέβαια ταχυδακτυλουργικά.
Χρειάζεται αγώνας. Προσπάθεια. Επιμονή. Σταθερότητα. 
Είναι η ζωή μας στηριγμένη επάνω στης πίστης τον βράχο; 
Ας μαίνεται η θάλασσα. Κι οι καταιγίδες. 
Ο Χριστός μας στηρίζει. 
Τί άλλο θέλουμε;
             ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Γιατί γέρνεις μελαγχολικό το κεφάλι σου, ώ Ημέρα,
δεν θυμάσαι τίποτε όμορφο να σε εδόνησε να σε ενθουσίασε; 

                       (“Ιασώ”)



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .

Έτος ΜΕ’ Αρ. 300 (1489) 10 Ιουλίου, 2022, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

Σ’ όλο
Να μη σου λείπουν οι ανάγκες. Να τρέχεις να τα προλάβεις όλα. 
Δουλειά, σύζυγο, παιδιά.
Και να ‘ρχεται το αναπάντεχο. Παρουσιάστηκε πρόβλημα υγείας.
Εξετάσεις, αναλύσεις, διάγνωση. Ευτυχώς ήταν διαχειρίσιμο.
Χρειαζόταν χειρουργική επέμβαση. Έγιναν οι απαραίτητες διευθετήσεις. 
Όλα πέρασαν από τα χέρια της φίλης μου. Της Νάσως.
Έμενε μόνο μια λεπτομέρεια. Έπρεπε να γίνει εισαγωγή το πρωί για 
προετοιμασία και εγχείρηση την επόμενη μέρα.
Οι συνθήκες στο σπίτι δύσκολες. Δεν μπορούσα ν’ αφήσω το σπίτι και 
τα παιδιά.
Η Νάσω βρήκε τη λύση. Μην ανησυχείς, μου είπε. Θα περάσω το πρωί 
να σου πάρω αίμα για τις αναλύσεις. Το βράδυ θα ‘ρθώ να σε πάρω για 
εισαγωγή στο νοσοκομείο.
Πόση ανακούφιση ένιωσα δεν περιγράφεται. Έφυγε ένα βάρος από την 
ψυχή μου. 
Και από τότε στη θέση του φορτώθηκε η αγάπη. Η αγάπη της Νάσως. 
Που σκορπούσε άπλετα σ’ όλο τον κόσμο!          ΔΔ

l Άγιος είναι εκείνος που πέφτει χίλιες φορές και σηκώνεται 
χίλιες μια.
l H αιτία για την οποία δεν έχουμε ειρηνικές σχέσεις με το 
συνάνθρωπό μας, οφείλεται στο ότι δεν θέλουμε ν’ απαρνηθούμε, 
κατά τη φράση του Κυρίου, τον εαυτό μας.
l Οι αμαρτωλοί δεν χάνονται, επειδή είναι αμαρτωλοί, αλλ’ επειδή 
παραμένουν αμαρτωλοί.
l Η ζωή του χριστιανού είναι μιά συνεχής και αδιάκοπη μετάνοια. 
l Ας είμαστε αισιόδοξοι, έχοντας υπ’ όψη  μας πως οι μεγαλύτερες 
συμφορές είναι αυτές που δεν έρχονται ποτέ.
l Οι μεγάλες επιθυμίες γεννούν τις μεγάλες ανάγκες. (Δημόκρ ιτος )

l Η αλεπού υποκρίνεται πως κοιμάται. Ο δαίμονας και το σώμα 
υποκρίνονται σωφροσύνη. Και η μεν αλεπού, για να εξαπατήσει 
την όρνιθα, ο δε δαίμονας, να καταστρέψει την ψυχή. 

(αγ .  Ιωάννης  ο  Σ ινα ΐτης )



Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
. . .και  την αποφυγή. . .

      
Παρών. Παντού. 
Παρακολουθεί τα πάντα. 
Αισθανόμαστε άραγε την παρουσία Του; 
Εμπνέει ένα φόβο αγαθού. Όχι τρόμο. 
Τούτη η συνειδητοποίηση γεννά μέσα μας αισθήματα 

φιλανθρωπίας. 
Ξέρουμε, ότι είναι πατέρας μας. 
Φροντίζει για μας. 
Μας αγαπά. 
Του Θεού λοιπόν η εικόνα 

αντανακλάται στα πρόσωπα των 
ανθρώπων. 

Πρώτων αρχών και ρίζα η αγάπη. Έχει την αίσθηση της 
παρουσίας του Θεού. 

Το ίδιο και με τις άλλες (ανθρώπινες) αρετές. 
Θεμέλιο λοιπόν ο Πατέρας. 
Η αίσθηση της παρουσίας Του στη ζωή μας θα μας βοηθήσει 

στην επιτέλεση του καλού. 
Μα και την αποφυγή του κακού. 
Να μην ξεχνούμε.
Και... την, αποφυγή του κακού

          ζ.α. 

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Ξέχασες την ακτινοβολία, ώ ημέρα του μεσημεριού, που 
δεν άφηνε την παραμικρότερη σκιά και κάτω από την οποίαν 
αισθανόταν, όμορφη τη ζωή η φύσης; (“Ιασώ”)



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Σαν να...
Κάποιος προσέβαλε άσχημα δημοσίως τον Σωκράτη φωνάζοντας 

στην αγορά:
– Είσαι παλιάνθρωπος. Αγύρτης. Άσχετος. Και πότης!
Ο Σωκράτης δεν απάντησε. Απλώς χαμογέλασε, κουνώντας το κεφάλι.
– Πώς μπορείς και ανέχεσαι τέτοιες προσβολές; Δεν αισθάνεσαι 

άσχημα; τον ρώτησε ένας γνωστός του αριστοκράτης.
Ο Σωκράτης χαμογέλασε ξανά και του είπε: «Έλα μαζί μου».
Πήγαν σε μία παλαιά και σκονισμένη αποθήκη. Εκεί βρήκε μιαν 

άχρηστη, κουρελιασμένη χλαμύδα. Την έδωσε στον άντρα και του είπε: 
«Φόρεσέ την. Θα σου κάνει».

— Είσαι καλά, Σωκράτη; Θα φορέσω αυτό το κουρέλι; Και του πέταξε 
πίσω τη χλαμύδα.

Βλέπεις; Του είπε ο Σωκράτης. Φυσικά και δεν δέχθηκες να φορέσεις 
τη βρώμικη χλαμύδα. Κατά τον ίδιο τρόπο, και εμένα δεν με άγγιξαν τα 
ανόητα και βρώμικα λόγια που είπε εκείνος ο άνθρωπος.

Το να ταράσσεται κάποιος από τις προσβολές των άλλων, είναι σαν 
να παραδέχεται ό,τι του ρίχνουν.              ΔΔ

Έτος ΜΕ’ Αρ. 301 (1490) 17 Ιουλίου, 2022, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

l Μην προσπαθείς να αυξήσεις τα κτήματά σου, αλλά να λιγοστέψεις 
τις επιθυμίες σου. ( ι .  Χρυσόστομος )

l Η μεγαλύτερη σοφία που συγκρατεί από κάθε αμαρτία και οδηγεί 
στην αιώνια μακαριότητα, είναι  το να βλέπει κανείς πάντοτε τον 
θάνατο μπροστά του.
l Η εργασία απομακρύνει απο τρία κακά: Την πλήξη. Την κακία. 
Και τη φτώχεια.  (Βολτα ίρος )

l Η εργασία είναι η μόνη αληθινή πηγή της ανθρώπινης ευημερίας. 
(Λ .  Τολστό ϊ )

l O έπαινος κάνει τον καλό καλύτερο και τον κακό χειρότερο.
l Εκεί που ξερριζώνεται ο Θεός, λατρεύεται το “Εγώ”.
l Είναι αδύνατο να οδηγήσεις όλο τον κόσμο στο Χριστό. Αντίθετα, 
μπορείς να φέρεις το Χριστό σ’ όλο τον κόσμο.
l Αυτός που δεν καταλαβαίνει τη σιωπή σου, δεν θα καταλάβει 
ούτε τα λόγια σου. (αραβ ική  παρο ιμ ία )



Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Εμείς

Κοιμητήριο;
Ή νεκροταφείο;
Ο Χριστός, τον θάνατο, τον αντιμετωπίζει ως ύπνον.
“καθεύδει”, λέει. Και “κεκοίμηται”.
Φαίνεται έτσι η προσωρινότητα του θανάτου.
Δεν είναι κάτι τραγικό. Όχι.
Πέρασμα είναι.
Διάδρομος.
Και φέρνει στη ζωή.
Σοφά, λοιπόν ή Εκκλησία μας 

προσεύχεται:
“Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών”.
Καλείται, παράλληλα, ο καθένας να προετοιμάζεται για την ώρα 

εκείνη της αναχώρησης.
Αναβλητικότητα δεν χωρεί.
Ούτε αποφυγή.
Και το θέμα τούτο γίνεται  πυξίδα ζωής.
Γιατί να... αφού...;
Πυρσός ή σκοτάδι, λοιπόν;
Εμείς, τελικά, αποφασίζουμε.
                  ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Πώς; Δεν ακούεις, ω ημέρα και τώρα τα πυκνά τερετίσματα 
των πουλιών που ευτυχισμένα για τη γεμάτη ημέρα τους γυρεύ-
ουνε τη φωλιά τους;            (Ιασώ)



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Τί;
Όποιος δίνει τον εαυτό του, δεν ψάχνει αναγνώριση. Δεν τον 

απασχολεί, αν τον παρακολουθούν ή όχι. Ούτε όταν δέχεται κριτική. 
Και μάλιστα αρνητική. Προσηλωμένος στον στόχο αναζητεί τρόπους 
να φτάσει στο τέρμα. Δεν αναπαύεται στις κερκίδες.

Δίνει μήνυμα πως η ζωή μας είναι ένας αγώνας. Χρειάζεται 
ανθρώπους του στίβου. Δοσμένους στη μάχη της επιβίωσης.

Μπορεί κάποια στιγμή να έρθει κι ο έπαινος. Δεν είναι όμως αυτό το 
ζητούμενο.

Εκείνο που μετρά είναι το δόσιμο κι η χαρά της προσφοράς. Χωρίς 
όρους και ανταλλάγματα.

Γι’ αυτό, όπως είπε κάποτε ο Ρούζβελτ:
“Ο έπαινος ανήκει στον άνθρωπο, που είναι πραγματικά στην αρένα, 

με πρόσωπο γεμάτο ιδρώτα και αίμα. Που έχει, όμως, ενθουσιασμό και 
αφοσίωση. Γιατί ξοδεύει τον εαυτό του σε έναν άξιο σκοπό”.

Τί καλύτερο εμείς να πούμε;             ΔΔ

l Το χειρότερο νερό είναι εκείνο που λιμνάζει. Το καλύτερο εκείνο που 
προσφέρεται.

l Όπως η σκουριά τρώει το σίδερο, έτσι και οι τιμές των ανθρώπων 
φθείρουν την καρδιά μας, όταν δώσουμε την προσοχή μας σ’ αυτές.

(Αββάς   Ησαΐας )

l Από τα έργα του πολλές φορές ο τεχνίτης γνωρίζεται και χωρίς να 
βλέπεται. (Μ.  Αθανάσ ιος )

l Το μυστικό της αληθινής ευτυχίας είναι, να κάνεις μια μικρή καλωσύνη 
σε κάποιον κάθε μέρα, με αγάπη ειλικρινή.

l Θα κατορθώναμε πολύ περισσότερα πράγματα, αν δεν θεωρούσαμε 
πολλά ως ακατόρθωτα.

l Απομακρύνσου από το άδικο και η αμαρτία θα απομακρυνθεί από 
εσένα.

l Η πίστη είναι δύναμη. Αλλά όχι άνεση.

Έτος ΜΕ’ Αρ. 302 (1491) 24 Ιουλίου, 2022, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου



Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Περιμένει . . .

Η Θεία Ευχαριστία.
Θαύμα μοναδικό.
Το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου προσφέρεται σ’ εμάς τους 

ανάξιους.
Η αξία της;
Moναδική.
Ορόσημο στην πνευματική ζωή.
Φως στο σκοτάδι.
Ιριδισμοί στης ζωής τους 

ορίζοντες.
Φάρος καθοδηγητικός.
Τραπέζι κοινό. Για όλους μας.
Η συμμετοχή μας όχι απλώς απαραίτητη.
Κατα πάντα επιβεβλημένη.
Χωρούν, επομένως, προφάσεις;
Άρνηση;
Αναβολή;
“Δικαιολογίες;”
Η όλη επαφή, εκτός των άλλων, μας συναδελφώνει.
Ναι. Είμαστε αδέλφια.
Ο Χριστός, εν τω μεταξύ, μας περιμένει...  ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Δεν κοιτάζεις ω ημέρα, το κύμα της παλίρροιας που αφήνει 
τα ανοικτά πελάγη των χωρισμών και ξαναγυρίζει νοσταλγικά, 
για να δώσει έστω και μια φευγαλέα θωπεία στον βράχο; (Ιασώ)



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Το δάκρυ
«Καθάριζε το σπίτι μας για χρόνια. Με κέφι και μεράκι. Χωρίς ψεγάδι η 

δουλειά της.
Είχε ανάγκες και εργαζόταν ολημερίς σε σπίτια. 
Η πολύχρονη συνεργασία μας δημιούργησε μια πιο στενή και φιλική 

σχέση.
Ευχαριστημένη αυτή, ευχαριστημένοι κι εμείς. Καμμιά πρόθεση 

διακοπής της συνεργασίας.
Ώσπου συνέβη το απρόοπτο. Καρκίνος. Στο στήθος. Ακτινοβολίες 

και χημειοθεραπείες. Ταλαιπωρία. Κόπωση. Παρενέργειες. Αδύνατο να 
εργαστεί. Τουλάχιστον προσωρινά. Ωστόσο η «άδεια» πήρε παράταση. 
Μετάσταση στους πνεύμονες. Τώρα κι αν έγινε πιο δύσκολη η κατάσταση.

Εμείς τι κάνουμε με το καθάρισμα;
Δεν μας απασχόλησε. Άλλο ήταν το ερώτημα: Πώς θα τα βγάλουν πέρα 

χωρίς δουλειά;
Δίχως δεύτερη σκέψη η οικοκυρά αποφάσισε. «Πληρώνω το καθάρισμα 

και μάλιστα ενισχυμένο».
ΔΔ 

l Πολλούς δρόμους μας έδωσε ο Θεός για τη σωτηρία μας. Αρκεί μόνο να 
μην γινόμαστε αδιάφοροι.

l Όπως δεν βλέπει το φως του ήλιου ο εκ γενετής τυφλός, έτσι κι αυτός 
που δεν περπατά πάνω στο δρόμο της νήψης δεν βλέπει καθαρά τις 
μαρμαρυγές της χάρης.

l Τα πάντα εξαρτώνται από τους στόχους μας.

l Εκείνος που αποκτά γνώση και δεν τη χρησιμοποιεί, μοιάζει μ’ εκείνον 
που οργώνει ένα χωράφι και δεν το σπέρνει.

l Αν αδιαφορήσεις για τις μικρές σου πτώσεις, σε λίγο θ’ αδιαφορείς και 
για τις μεγάλες.

l Η προσευχή μοιάζει με το ηλιοτρόπιο. Στρέφει την ψυχή μας προς την 
πηγή του φωτός.

l Την ώρα της θλίψης, μη λυγίσεις παρά μονάχα για προσευχή.
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